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ÜNİTE

7YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER VE MEDYA

Öğretmen Diyor ki!  Bu ünitede; medya ve yeni toplumsal hareketle-
rin ilişkisi irdelenmiştir. Konu özeti dikkatle okunduktan sonra konu so-
ruları çözülmelidir.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

– 2

Küreselleşmenin zaman ve mekan üzerindeki baskıyla beraber devletler, toplumlar, gruplar ve bi-
reyler üzerinden uluslararası etkileşimi artırması, toplumsal hareketin değişim ve dönüşüm yaşamasın-
da etkili olmuştur. 1960’lı yıllarda siyasi iktidar hedefiyle örgütlenen sınıfsal temelli sosyal hareketler 
günümüzde yerini çevreden, kadın sorunlarına, barış hareketlerinden, küreselleşme karşıtı hareketlere 
doğru geniş bir yelpazede faaliyet gösteren dinamik gruplara bırakmıştır. Üyelerinin aidiyetleri itibarıyla 
daha esnek ve mekânsal anlamda daha küresel bir hal alan yeni toplumsal hareketler (YTH) “zengin 
içerik ve taleplere sahip, dar iktisadi çıkarlardan bağımsızlaşmış ve hatta daha demokratik ve katılıma 
açık hareketler” haline gelmiştir.

Toplumsal hareketlerin zaruri ihtiyaçları olan seslerini duyurabilme, muhalefet etme, sürekliliklerini 
sağlama, faaliyetlerini yaygınlaştırma ve üyelerini arttırma gibi nedenlerle medyaya olan ihtiyacı son 
derece önemlidir.

ANA AKIM MEDYADA VE ALTERNATİF MEDYADA YENİ  
TOPLUMSAL HAREKETLER

Ana Akım Medya
Demokratik ve çağdaş bir ülkede vatandaşların görüşlerinin önemi büyüktür. bu ülkelerde sivil toplu-

mun medyayla olan ilişkisine önem atfedilmektedir. Çünkü demokratik bir toplumda medya kamuoyunu 
oluşturan araçlardan biridir ve medyanın kamuoyunu bilinçlendirme görevi vardır. Ancak serbest pazar 
temelli bir medya sisteminde kamuoyunun tarafsız bir medya ortamı tarafından bilgilendirilmesi çok 
mümkün olmamaktadır. Bu durumun nedeni egemen ideolojiden veya büyük medya şirketlerinin ekono-
mik hedeflerinden bağımsız bir medya içeriği üretmenin neredeyse imkansız olmasıdır.

Ana Akım Medya
Bu kavramla iktlesel bir erişime sahip olan toplumun hemen hemen tüm kesimleri tarafından bilinen 

medya araçları ve kurumları ifade edilmektedir. Aynı zamanda *geleneksel medya” ve “yaygın medya” 
olarak da isimlendirilebilen ana akım medya 4. güç olarak görülmektedir. “Yasama, yürütme, yargı”dan 
sonra, herhangi bir yasal dayanağı olmadan, medyaya bu işlev atfedilmiştir. Medya, hükümeti gözet-
leyip denetleyecek ve düşünce pazarı oluşturacaktır.” Fakat uygulamada durum böyle olmamaktadır. 
ana akım medya çoğu zaman egemen ideolojinin veya ekonomik olarak güçlü olan yapıların güdümüne 
girmektedir.

Medya bir yandan siyasal iktidardan aşağıya yurttaşlara doğru bilgi verme işlevini yürütürken; diğer 
yandan sivil toplumun bünyesinde yer alan yurttaş inisiyatiflerinin hak ve taleplerini yukarıya politikacı-
lara doğru iletme yönünde benzer bir işleyişi sürdürmektedir.

Liberal kuramın medyadan beklentisi; liberal kuram, medyanın kamu politikaları üzerinde dönüş-
türücü bir etki yapması, özgür basın idealinin demokratik yurttaşlığı geliştirmesi ve siyasi otoritelerin 
hesapverebilirliğini teşvik etmesi ideallerine dayanmakta ve bu yaklaşıma göre demokrasilerde dinamik 
bir düşünce ortamı özgür basın tarafından yaratılmaktadır.

YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER 
Dersinin 7. Ünitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan 

değişikliklerden dolayı aşağıdaki şekilde tekrar düzenlenmiştir.
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Alternatif Medya
Toplumsal hareketlerin devamlılığı için önemli unsurların başında seslerini duyurabilecekleri iletişim 

kanallarına sahip olmak gelir.
Yeni toplumsal hareketler egemen ideolojinin tahakkümü altında ana akım medyadan istediği öl-

çüde istifade edememektedir. Hatta çoğu zaman ana akım medya tarafından ötekileştirilip toplumsal 
düzeni bozmakla itham edilmektedir. Bu nedenle yeni toplumsal hareketler kendine meşruiyet zemini 
aramak için farklı tipte bir yapılanmaya sahip medya düzeni arayışı içindedir. Medyanın sıradan insan-
ların sorunlarının da sesi olabilmesi için alternatif medyanın güçlenmesi ve ana akım medyaya bağım-
lılığın azalması gerekmektedir.

İnceoğlu’na göre, alternatif medya “ana akım medyaya muhalif, radikal, anarşist, anti-otoriter, an-
ti-hiyerarşik, kâr amacı gütmeyen ve ana akım medyada göremediğimiz haberlerin görüldüğü, temsil 
edildiği mecra”dır. Ona göre ekolojist, eşcinsel, anarşist, feminist hareketler alternatif medyanın sahip 
çıktığı hareketler olarak gösterilir.

Alternatif medyanın haberciliğe bakışı haberi salt bilgi vermek olarak tanımlanmamaktadır. Bu an-
layışa göre haber bir sosyolojik olgudur, sivil toplumdan bağımsız hazırlanamaz. Haber içerikleri halkı 
olaylara eleştirel bakmaya sevk etmelidir. Haberci olayların arka planını görmezden gelmemelidir. Bu 
habercilik anlayışı halkın yararı için vardır, her zaman halktan yanadır. Halk haber üretim sürecine dahil 
olursa alternatif medya tipi yurttaş gazeteciliği olur.

Alternatif medyanın yapısal özellikleri şöyledir:
 ➣ Dezavantajlı gruplar gibi küçük ölçekli yapılara özel bir önem verir.
 ➣ Devletten de pazar ekonomisinin koşullarından da bağımsızdır.
 ➣ Yatay veya hiyerarşik bir yapılanmaya sahip değildir. İzleyici veya okurların demokratik kullanı-
mına herzaman açıktır.

 ➣ Kendi kendini temsil eder. Egemen söylemin dışında bir söyleme sahiptir.
Yurttaş gazeteciliği; temelinde insanları ikna ederek, onları demokratik sürece aktif katılımcı ol-

malarını sağlama ve onların pasif izleyici olmalarını engelleme çabası vardır.” Yurttaş gazeteciliğinde 
vatandaşlar artık haberlerin nesnesi olmaya itiraz etmektedir ve profesyonel gazeteci olmayan sıradan 
“yurttaşların” da haberler üreterek genel iletişim ortamına dahil olmalarının önü açılmaktadır.

Alternatif medya ticari amaç ve kaygılar taşımaz. Profesyonel, amatör gibi ayrımlar yapmaz. Alterna-
tif medya kendi içinde birçok farklı isimlendirmelere sahiptir. Bunlardan bazıları; muhalif medya, topluluk 
medyası, bağımsız medya, karşı medya, yeni medya, yerel medya, başka medya, radikal medya ... vb.

Radikal Medya
İktidarla çelişen muhalif ideolojinin geniş kitlelere aktarılması ve toplumca anlaşılabilmesi için med-

yanın bir aktarım unsuru olarak kullanılması gerekmektedir. Bu anlamda radikal medya diye tabir edilen 
kitle iletişim oluşumları muhalif ideolojinin savunduğu değerleri demokratik bir biçimde anlatabildiği ve 
ezilenlerin sesini duyurmalarına katkıda bulunan bir mecralar bütünüdür. Gazete, dergi, radyo, tv kanal-
ları ve sosyal medya radikal medya olabilir. Ancak her muhalif medya oluşumunun radikal medya içinde 
görmesi gerekmez. Örneğin “köktendinci” ya da “faşist” denebilecek girişimler radikal medya tanımı için-
de yer almaz. Radikal medyayı tanımlayabilmek için sınırlarını “toplumsal dönüşümü ezilenler yararına 
gerçekleştirmek isteyen hareketlerin medyası” olarak çizmek gerekir.

Ana akım medya muhalif ideolojiye sırt çevirdiği sürece muhalif hareketlerin radikal medyaya yönel-
meleri kaçınılmazdır.

Offe’ye göre, yeni toplumsal hareketler kendilerini kurumsal olmayan bir siyaset alanında var et-
mektedir. Radikal medyanın en çarpıcı özeliklerinden biri oldukça gevşek ve özerk bir iç yapıya sahip 
olmasıdır.

Atton yerli habercilik adını verdiği teknikte, radikal medya için çalışan bir gazetecinin olayları sunar-
ken bir aktivist gibi davranması gerektiğini söyler. Örneğin, bir gazeteci bir sosyal hareketi haberleştirir-
ken olay yerinde gözlemlediklerini olayı yaşayan biri gibi aktarmalıdır. Tarafsız habercilik bunu kusurlu 
bir davranış olarak görür. George  Orwell’ın gazetecilik tarzı burada bahsedilen yerli haberciliğe oldukça 
yakındır. Orwell’in edebi gazeteciliğinde belirgin bir öznellik vardır. “Olaylar bizzat yazar tarafından ya-
şanmıştır.”

YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER
Küreselleşmenin hem sonucu hem de tetikleyicilerinden biri olan yeni iletişim teknolojileri toplumsal 

hareketlerin 21. yüzyılda ulaştığı etki derecesinde pay sahibidir. Bu durum egemen medyaya karşı mu-
halif ideolojinin de kendi medyasını kullanabilmesi anlamına gelir.
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İnternetin Gelişimi
İnternet 1995 yılından itibaren daha kitlesel düzeyde kullanılmaya başlayan bir ağ haline gelmiştir. 

Mesaj panoları ve açık günlükler gibi uygulamalar bugün popüler olan blogların ilkel versiyonlarıydı. O 
dönemde sosyal medyaya evrilebilecek bir ortam henüz oluşmamıştır. Son yıllarda internet hem hız-
lanmış, hem erişim maliyeti düşmüştür. Web 2.0 denilen süreç başlamış içerik üretimi daha güçlü hale 
gelmiştir.

İnternete erişimin bilgisayarla sınırlı olmadığı bir döneme girilmiştir. Bunun temeli 2003 yılında ku-
rulan My Space 2004 yılında kurulan Facebook, 2006 yılında yayına başlayan Twitter gibi platformlarla 
atılmıştır.

İnternet çoğu kez küreselleşmenin en somut sembolleri olarak görülür. “İnternet, kısıtlanamayan, 
sansürü ortadan kaldıran, doğası gereği hiyerarşik olmayan ve kontrolünün sağlanması güç olan bir 
iletişim sistemi olarak dünya tarihinde yerini almıştır.”

Ertem ve Uçkan’a göre internet ekseninde yeni iletişim teknolojileriyle gerçekleştirilen yeni toplum-
sal hareketler sayesinde insanlar “çok hızlı bir şekilde bir araya gelme ve dağılma, yatay bir şekilde 
örgütlenmeyle öngörülemez davranışlarda bulunabilme, iç ve dış iletişimi önlenemez bir şekilde sürdü-
rülebilme, yerel eylemlerine küresel iletişim kanallarını kullanarak destek yaratabilme, küresel iletişim 
yetenekleriyle dünya kamuoyunu etkileyebilme ve iktidarlar üzerinde baskı yaratabilme, ülkeleri dünya-
ya şeffaflaştırma, gibi güçlere sahip olmuştur.

Yeni toplumsal hareketlerin aktörleri olan orta sınıf, sahip oldukları meslekler itibariyle uzman ve 
profesyoneldir. Bu aktörler, yüksek düzeyde kültürel farkındalığa sahip  öznelerdir.

İnternet ve toplumsal hareketler arasındaki ilişkiye yönelik 3 farklı yaklaşım vardır:
 ➣ İnternet toplumsal hareketlerin önemli bir parçasıdır diyen iyimser yaklaşım
 ➣ İnternet toplumsal hareketlerde söylendiği kadar önemli değildir diyen kötümser yaklaşım
 ➣ İnternetin avantaj ve dezavantajlarını bir arada görmeye çalışan fırsatçı yaklaşım

Yeni Toplumsal Hareketler İçin Sosyal Medya
Castells’e göre, iletişim teknolojilerine sahip olan küresel sivil toplumun artık siyasi kurumlardan ve 

kitlesel medyadan bağımsız olarak varlıklarını sürdürülebilecekleri bir ortam oluşmuştur.
Sosyal Medyanın Yeni Toplumsal Hareketlere Olumlu Etkisi
Herhangi bir mesajın sosyal medya üzerinden yayılması, geleneksel medya araçları ile kıyaslandı-

ğında daha hızlı, masrafsız ve kolaydır. Bu medya içeriğinin sansürsüz dolaşıma sokulması, internetin 
devletler ve hükümetler tarafından denetiminin zorluğu, mesajların kitlelere hızlı yayılmasını sağlar.

Eylem çağrısını sosyal medyada yapmanın en popüler yöntemlerinden biri “hashtag” kullanımıdır.
Sosyal medya kullanılarak gerçekleştirilen dünya çapında eylemlerden bazıları şunlardır: “Occupy” 

Eylemleri, (ABD ve Batı Avrupa) “Arap Baharı” (Mısır ve diğer bazı Arap ülkeleri), “İndignados ve Po-
demos” (İspanya).

Sosyal Medyanın Yeni Toplumsal Hareketlere Olumsuz Etkisi
Sosyal medya araçlarının yapısal özelliği ve diğer geleneksel iletişim araçlarından farklı olarak bü-

tün etkileşimlere açık olması, kolaylıkla yönlendirilebilir, provoke edilebilir ve amacından saptırılabilir bir 
araç haline gelmesini mümkün kılmaktadır.

Sosyal medyanın bilgi kirliliği ve haber dezenformasyonu anlamında çok büyük ve çok hızlı bir 
mecra olarak işlev görmesi, yeni sosyal hareketlerin varoluş zeminine ilişkin gerçekliği öldüren bir süreci 
besler. Örneğin başka bir olaya ve ortama ilişkin bir haber veya görüntü ya da fotomontaj olarak düzen-
lenen bir fotoğraf, kaynağı bilinmeden binlerce kişi tarafından paylaşılabilmektedir.

Toplumsal hareketlerin gelişimine ketvurabilecek bir başka “biz” yerine “ben” duygusunu koyabile-
cek olmaktır.

Bir başka konu ise sosyal medya üzerinden yapılan aslında oldukça pasif özelliğe sahip ve ey-
lem sahasında karşılığı olmayan sanal eylemlerdir. Bu davranışı daha iyi açıklayacak kavramlar 
Türkçe’ye “tıklamacılık” olarak geçen “clicktivism” ya da “dijital tembellik” olarak geçen “digital 
slactivism”tir. Bu pasif eylem türünün olumsuz tarafı bir beğeni butonu veya bir paylaş bu tonuna tık-
lanmasıyla dünyaları değiştiriyor olduğunuzu hissettirmesidir.

Dijital fanus etkisi; “internette sosyalleşen insanlar, bir “banner’a tıklayarak Afika’daki açları doyur-
duğunu, yağmur ormanlarını kurtardığını düşünmeye başlar” şeklinde açıklanır.

İnternet eylemleri katılımcıları uysallaştırdığından siyasilerin de işine gelmektedir.
İnternet üzerinden gerçekleştirilen tıklama merkezli eylemlerde, eylemci kitle çok kolay dağılır. So-

kaktaki bir eylemdeki dostluk ve yoldaşlık bağları internet üzerinden gerçekleşen aktivizm de yoktur.
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AĞ TOPLUMU VE YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER
“İnternet, hem giderek atomize olan ve yalnızlaşan hem de içe dönük ve sıkılgan kişilik yapıları ne-

deniyle gündelik yaşamda toplumsallaşamayan bireylerin, “öteki” ile iletişime girmelerine imkan veren 
ve kişileri adeta görünmez sicimlerle birbirine bağlayan yeni bir kamusal alana dönüşmektedir.” Fiziksel 
bağlar yerine sanal ortamlarda birbirleriyle hareket halinde olan bireyler bilerek ya da bilmeyerek yeni 
nesil bir ağ toplumunu oluşturur.

Ağları ve enformasyon akışını yöneten bireyler ağ toplumunun en güçlü toplumsal grubunu oluştu-
rurlar ve bu insanlar ille de ekonomik sermayesi olan insanlar değildir.

Manuel Castells “İsyan ve Umut Ağları: İrnetnet Çağında Toplumsal Hareketler” kitabında ağ toplu-
mundaki toplumsal hareketlerin ortak özelliklerini şöyle sıralar: Ağlar farklı biçimlerde oluşturulur, Kent 
Uzamının işgali, Hem yerel hem küresel olması, zaman dışı zaman, öfke kıvılcımları, hareketlerin viral-
liği, özdönüşümsellik, programsızlık, lidersizlik.

Eski toplumsal hareketlere nazaran yeni toplumsal hareketler daha az şiddet içerir. Genellikle barış-
çıl ve sivil itaatsizlik eylemleri düzenlerler.

Sanal Cemaatler
Sanat cemaat kavramı insan ve teknolojinin şaşırtıcı bir biçimde bir araya gelmesinden doğmuştur 

Mekandan bağımsız bilgisayar networkleri aracılığıyla, “siber uzay”da bir araya gelir insanlar. Kendisini 
bir internet bağımlısı olarak gören ve birden fazla sanal cemaatin kurulmasında birinci derecede rol alan 
Howard Rheingold sanal cemaat kavramını ilk defa 1987’de yayımladığı “Sanal Cemaatler: Fikirlerin 
Bilgisayar Duyurusu Panosu Üzerinden Değiş Tokuşu” isimli makalesinde kullanmıştır. Ona göre sanal 
cemaatler, “Kişisel ilişkiler ağının yaratılması için yeterli sayıda insan biraraya geldiğinde, networkler 
(internet) vasıtasıyla yaratılan sosyal gruplardır.”

Dawson’a göre sanal cemaatlerin oluşması için şu koşullar gereklidir:
 ➣ Üyeler arasında etkileşim
 ➣ Üyeler arasındaki etkileşimin devamlılığı
 ➣ Üyelerin sabit bir kullanıcı adı (Nick) sahibi olması
 ➣ Üyeler üzerinde sosyal kontrolün bulunması
 ➣ Sitedeki interaktivitelerin üyelerin ilgi alanına uyması
 ➣ Paylaşılan düşünce veya aktivitelerin açık alanda yapılması
 ➣ Makul sayıda üyenin katılım sağlaması

Dijital Aktivizm
Aktivizm; bir grup insanın kurum ve kuruluşlar üzerinde baskı yaratarak sorumlu gördükleri politi-

kaları, uygulamaları ya da durumları değiştirme sürecidir. Irk, cinsiyet, ekonomik farklılıklar gibi sosyal 
ayrıntılar aktivizmin ortaya çıkması için ön şartlardır.

21. yy. dijital kültür olarak adlandırılmaktadır. Dijital aktivizm; sanal aktivizm, internet akitvizmi, on-
line aktivizm, cyber aktivizm, e-aktivizm, hacktivism, elektronik savunuculuk, online savunuculuk, vb. 
isimlerle de anılmaktadır. İsimler farklı olsa da hepsi internete dayalı haberleşmeyi kastetmektedir. Diji-
tal aktivizm içinde siyasal ve toplumsal bütün hareketleri barındıran, cep telefonları, tabletler, çeşitli usb 
araçlarından yararlanılarak dijital ağları kullanan faaliyetlerin tamamını kapsar.

Morozov, aktivistlerin yeni medyadan yararlanma stratejilerini sekiz ana başlık altında top-
lamıştır:

 ➣ Ulaşılabilirlik ve doğru bilgi
 ➣ Belli bir sonuna karşı kamuoyu ilgisini çekmek
 ➣ Seçmenlere yardımcı olmak için verileri analiz etmek ve birarada bulma kolaylığı sağlamak
 ➣ Politikacılar ve seçmenlerle doğrudan temas kurmak
 ➣ Yeni üyelere ulaşmak
 ➣ Eylemleri mobilize etmek ve lojistik destek sağlamaya yardımcı olmak
 ➣ Kolektif eylemler için yaratıcı yöntemler bulmak ve yenilikler üretmek
 ➣ Diğer sivil toplum örgütleri ve aktivistler arasında bilgi değişiminde bulunmak.

Dijital Aktivizm Türleri
Edilgen konumda olan Web 1.0 teknolojisinden etkileşimli bir boyuta taşınan Web 2.0 teknolojisi 

ile beraber internet dünyası köklü bir dönüşüm geçirmiş internet kullanıcıları da sanal dünyanın birer 
aktörüdür.

Dijital aktivizmin türleri
 ➣ Video aktivizmi
 ➣ Hacktivism
 ➣ Dijital imza kampanyaları
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Klasik liberal kurama aşağıdakilerden 
hangisi 4. güçtür?

A) Medya B) Yasama
C) Parlamento D) Yürütme
E) Yargı

AÇIKLAMA
Klasik liberal kuram uyarınca, demokratik-hukuk 
devleti çerçevesinde medyanın yasal her tür bir-
lik ve hareketin seslerini duyurmaları yönünde ya-
pacağı nesnel yayınla toplumsal yaşamda “dör-
düncü güç” olma işlevini yerine getireceği varsa-
yılmaktadır.

YANIT: A

2. Aşağıdakilerden hangisi alternatif medya-
nın sahip çıktığı konulardan biri değildir?

A) Çevre sorunları
B) Kadın şiddeti
C) Eşcinsel hareketler
D) Anarşist hareketler
E) Para piyasaları

AÇIKLAMA
Ekolojist hareketler, eşcinsel hareketler, anarşist 
hareketler, feminist hareketler gibi oluşumlar alter-
natif medyanın sahip çıktığı hareketlerdir.

YANIT: E

3. Aşağıdakilerden hangisi yeni toplumsal 
hareketlerden birisi değildir?

A) Kadın hareketi
B) Ekolojist hareketler
C) Barış hareketleri
D) Sınıfsal temelli sosyal hareketler
E) Küreselleşme karşıtı hareketler

AÇIKLAMA
1960’lı yıllarda siyasi iktidar hedefiyle örgütlenen 
sınıfsal temelli sosyal hareketler günümüzde ye-
rini çevreden, kadın sorunlarına, barış hareketle-
rinden, küreselleşme karşıtı hareketlere doğru ge-
niş bir yelpazede faaliyet gösteren dinamik grup-
lara bırakmıştır.

YANIT: D

4. Aşağıdakilerden hangisi yeni toplumsal 
hareketlerin özelliklerinden biri değildir?

A) Üyelerinin aidiyeti itibariyle heterojendir.
B) Dar iktisadi çıkarlara bağımlıdır.
C) Demokratik ve katılıma açık hareketler-

dir.
D) Küreseldir.
E) Kurumsal yapısı itibariyle esnektir.

AÇIKLAMA
Üyelerinin aidiyetleri itibariyle daha esnek ve me-
kansal anlamda daha küresel bir hal alan yeni top-
lumsal hareketler, zengin içerik ve taleplere sahip, 
dar iktisadi çıkarlardan bağımsızlaşmış ve hatta 
daha demokratik ve katılıma açık hareketlerdir.

YANIT: B

5. Aşağıdakilerden hangisi genel olarak 
medya için doğru bir bilgi değildir?

A) Demokratik bir toplumda medya kamuo-
yunu oluşturan araçlardan biridir.

B) Kamuoyunu bilinçlendirme görevi vardır.
C) Serbest pazar temelli bir medya siste-

minde kamuoyunun tarafsız bir medya 
ortamı tarafından bilgilendirilmesi olası-
dır.

D) Medya sivil topluma iletişim kanalı olarak 
hizmet etmelidir.

E) Medya sayesinde iktidarın politikalarının 
uygulanması vatandaşın gözetiminde ve 
sivil toplumun katkılarıyla gerçekleşecek-
tir.

AÇIKLAMA
Serbest pazar temelli bir medya sisteminde kamu-
oyunun tarafsız bir medya ortamı tarafından bilgi-
lendirilmesi çok mümkün olmamaktadır. Bu duru-
mun nedeni egemen ideolojiden veya büyük med-
ya şirketlerinin ekonomik hedeflerinden bağımsız 
bir medya içeriği üretmenin neredeyse imkansız 
olmasıdır.

YANIT: C
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6. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal hare-
ketlerin medyaya olan ihtiyaçlarından bi-
risi değildir?

A) Seslerini duyurabilme
B) Muhalefet etme
C) Finansal kaynaklar
D) Sürekliliklerini sağlama
E) Faaliyetlerini yaygınlaştırma

AÇIKLAMA
Toplumsal hareketlerin zaruri ihtiyaçları olan ses-
lerini duyurabilme, muhalefet etme, sürekliliklerini 
sağlama, faaliyetlerini yaygınlaştırma, üye sayıla-
rını artırma gibi nedenlerle medyaya olan ihtiyacı 
son derece önemlidir.

YANIT: C

7. Aşağıdakilerden hangisi “kitlesel bir erişi-
me sahip olan ve toplumun hemen hemen 
tüm kesimleri tarafından bilinen medya araç-
larını ve kurumlarını” ifade eden kavram-
dır?

A) Radikal medya B) Ana akım medya
C) Alternatif medya D) Muhalif medya
E) Anarşist medya

AÇIKLAMA
Ana akım medya kavramıyla kitlesel bir erişime 
sahip olan ve toplumun hemen hemen tüm kesim-
leri tarafından bilinen medya araçları ve kurumları 
ifade edilmektedir.

YANIT: B

8. Aşağıdakilerden hangisi liberal kuramın 
medyadan beklentilerinden birisi değil-
dir?

A) Kamu politikaları üzerinde dönüştürücü 
etki yapması 

B) Demokratik yurttaşlığı geliştirmesi
C) Siyasi otoritenin hesapverebilirliğini teş-

vik etmesi
D) Dinamik bir düşünce ortamı yaratması
E) Ezilenlerin yanında durması

AÇIKLAMA
Liberal kuram medyanın kamu politikaları üzerin-
de dönüştürücü etkisini, demokrasiye hem siyasi-
ler hem yurttaşlar bazında hizmet etmesini, dina-
mik bir düşünce ortamı yaratmasını bekler. Ezilen-
ler alternatif medyanın kitlesidir daha çok.

YANIT: E

9. Aşağıdakilerden hangisi alternatif medya-
nın yapısal özelliklerinden birisi değildir?

A) Dezavantajlı gruplara özel önem verir.
B) Devletten ve pazar ekonomisinin koşulla-

rından bağımsızdır.
C) Yatay veya hiyerarşik bir yapılanmaya 

sahip değildir.
D) Kendi kendini temsil eder.
E) Egemen söyleme uyar.

AÇIKLAMA
Alternatif medya egemen söylemin dışında bir 
söyleme sahiptir.

YANIT: E

10. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın 
yeni toplumsal hareketlere olumsuz etki-
lerinden biri değildir?

A) Provoke edilebilir
B) Etkileşimlere açık olması
C) Bilgi kirliliği
D) Kolay ulaşılabilirliği
E) Amacından saptırılabilir olması

AÇIKLAMA
Kolay ulaşılabilir, hızlı ve ucuz olması sosyal med-
yanın olumlu etkilerindendir.

YANIT: D

11. Aşağıdakilerden hangisi Castells’e göre 
Sosyal ağların özelliklerinden biri değil-
dir?

A) Hem yerel hem küreseldirler.
B) Kendi zaman biçimlerini yaratmışlardır.
C) Kökenleri bakımından kendiliğindendir.
D) Her yerde patlak veren hareketlerin gös-

teri etkisine sahiptir.
E) Lidersiz hareket gerçekleşemez.

AÇIKLAMA
Ağların yataylığı işbirliğini ve dayanışmayı destek-
leyerek lider ihtiyacını baltalamıştır. Bireyler yal-
nızca kendilerini temsil etmek istemektedir.

YANIT: E
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12. “Bireyler üzüntü ve umutlarını internetin ser-
best kamusal alanında paylaşarak, birbiriyle 
bağlar kurarak, çok sayıda varoluş kaynağın-
dan projeler hayal ederek kişisel görüşlerin-
den ya da örgütsel bağlılıklarından bağımsız 
olarak ağlar oluştururlar.”

 Ağ toplumuna ilişkin yukarıdaki açıklama 
aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

A) Castells B) Comte
C) Bell D) Rostow
E) Spire

AÇIKLAMA
Manuel Castells’e göre “internetteki sosyal ağlar 
iktidarların dayanağı olarak iletişim kanallarını te-
kelleri altına almış hükümetler ve şirketlerin kont-
rolünün büyük ölçüde dışında kalan özerklik alan-
larıdır. Bireyler projeler hayal ederek kişisel görüş-
lerinden ya da örgütsel bağlılıklarından bağımsız 
olarak ağlar oluştururlar.

YANIT: A

13. “Bilgisayarın ve onu kullanan insanların in-
ternet ve benzeri ağlar içinde kurduğu ileti-
şimden doğan sanal gerçeklik ortamını an-
latan metaforik soyutlama” tanımı aşağıdaki 
kavramlardan hagnisine aittir?

A) Siber uzay
B) Network
C) İletişim ağı
D) Medya
E) Alternatif medya

AÇIKLAMA
Siber uzay, terimi bilgisayarın ve onu kullanan in-
sanların internet ve benzeri ağlar içinde kurduğu 
iletişimden doğan sanal gerçeklik ortamıdır.

YANIT: A

14. Kişisel ilişkiler ağının yaratılması için ye-
terli sayıda insan biraraya geldiğinde, in-
ternet vasıtasıyla yaratılan sosyal gruplar 
aşağıdaki isimlerden hangisiyle anılır?

A) Network
B) Sanal cemaat
C) Siber uzay
D) Nick
E) İletişim ağı

AÇIKLAMA
Sanal cemaat kavramı insan ve teknolojinin şaşır-
tıcı bir biçimde biraraya gelmesinden doğmuştur.

YANIT: B

15. Aşağıdakilerden hangisi Morozov’un be-
lirlediği aktivisitlerin yeni medyadan ya-
rarlanma stratejilerinden birisi değildir?

A) Ulaşılabilirlik
B) Kamuoyunun ilgisini çekmek
C) Politikacılardan uzaklaşmak
D) Yeni üyelere ulaşmak
E) Eylemleri mobilize etmek

AÇIKLAMA
Morozov aktivistlerin yeni medyadan yararlanma 
stratejilerini sekiz ana başlık altında toplamıştır:
• Ulaşılabilirlik ve doğru bilgi
• Belli bir soruna karşı kamuoyun ilgisini çekmek
• Seçmenlere yardımcı olmak için verileri analiz 

etmek ve bir arada bulma kolaylığı sağlamak
• Politikacılarla ve seçmenlerle doğrudan temas 

kurmak
• Yeni üyelere ulaşmak
• Eylemleri mobilize etmek ve lojistik destek 

sağlamaya yardımcı olmak
• Kolektif eylemler için yaratıcı yöntemler bul-

mak ve yenilikler üretmek
• Diğer sivil toplum örgütleri ve aktivistler arasın-

da bilgi değişiminde bulunmak
YANIT: C
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ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi alternatif medya 
için bir örnektir?

A) Ulusal bir gazetenin haber sitesi
B) Devlet radyolarından birisi
C) Muhalif bir haber dergisi
D) Uluslararası bir TV kanalı
E) Medya holdinglerinden birisinin ulusal 

gazetesi

2. Aşağıdakilerden hangisi bireyin haberde 
nesne olmasının önüne geçmek içindir?

A) Bağımsız gazetecilik
B) Alternatif medyacılık
C) Radikal medyacılık
D) Anarşist medyacılık
E) Yurttaş gazeteciliği

3. Aşağıdakilerden hangisi alternatif medya 
için söylenemez?

A) Muhaliftir
B) Radikaldir
C) Anti-otoriterdir
D) Hiyerarşiktir
E) Kâr amacı gütmez

4. Aşağıdakilerden hangisi yurttaş gazeteci-
liği için söylenemez?

A) Halk haber üretim sürecine dahil olabilir.
B) İnsanları demokratik süreçte aktif kılar.
C) Alternatif medya davranışıdır.
D) Yurttaşlar haberlerin nesnesidir.
E) Halkı olaylara eleştirel bakmaya sevke-

der.

5. Aşağıdakilerden hangisi alternatif medya 
kavramının diğer isimlerinden değildir?

A) Muhalif medya
B) Topluluk medyası
C) Bağımsız medya
D) Radikal medya
E) Ana akım medya

6. Aşağıdakilerden hangisi “toplumsal dönü-
şümü ezilenler yararına gerçekleştirmek is-
teyen hareketlerin medyası” olarak tanım-
lanır?

A) Radikal medya
B) Ana akım medya
C) Ulusal medya
D) Devlet destekli medya
E) Yerel medya

7. Aşağıdakilerden hangisi radikal medya-
nın ana akım medyadan ayrılan yapısal 
özelliğidir?

A) Daha fazla kitleye ulaşması
B) Egemen dile sahip olması
C) Haber türleri
D) Yeni teknolojiyi kullanması
E) Gevşek ve özerk olması

8. Toplumsal bir sorunla ilgili sosyal medya-
da pasif bir paylaşımda bulunmaktan baş-
ka hiçbir şey yapmayan bir bireyin bu tav-
rı sosyal medyaya ilişkin aşağıdaki kav-
ramlardan hangisiyle açıklanmaktadır?

A) Hacktivism
B) Tıklamacılık
C) Aktivistlik
D) Anarşistlik
E) Militanlık

9. “teyit.org” girişiminin temel amacı aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Sosyal medyayı eğitim için kullanmak
B) Sosyal medyayı toplumsal hareketlerin 

merkezi yapmak
C) Sosyal medyadaki bilgi kirliliğiyle müca-

dele etmek
D) Siyasileri sosyal medyada güçlendirmek
E) Sosyal medyayı basından güçlü kılmak
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10. Aşağıdakilerden hangisi internetin top-
lumsal hareketler üzerindeki etkisine kö-
tümser bakan yaklaşımın savunduğu ar-
gümanlardan birisidir?

A) İnternet neo-liberal sömürü politikalarının 
yeni aracıdır.

B) İnternet şeffaf demokrasi aracıdır.
C) İnternet mücadele alanıdır.
D) İnternet insanları yakınlaştırır.
E) Sosyal sorunlar, internet teknolojileri 

üzerinden çözülebilir.

11. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi inter-
neti her türlü baskı ve engellemeye rağ-
men bir mücadele alanı kabul eder?

A) İyimser yaklaşım
B) Kötümser yaklaşım
C) Fırsatçı yaklaşım
D) Liberal yaklaşım
E) Sosyalist yaklaşım

12. Aşağıdakilerden hangisi yeni toplumsal 
hareketlerin internet ekseninde yararlan-
dığı avantajlardan biri değildir?

A) Hızlı bir şekilde bir araya gelme - dağılma
B) Yatay bir şekilde örgütlenmeyle öngörü-

lemez davranışlarda bulunabilme
C) İç ve dış iletişimi önlenemez bir şekilde 

sürdürebilme
D) Yerel eylemlere küresel destek sağlama
E) İktidarlar üzerindeki baskıyı azaltma

13. Aşağıdakilerden hangisi Dawson’un sa-
nal cemaatleri için oluşması gerektiğini 
söylediği koşullardan biri değildir?

A) Üyeler arasında etkileşim
B) Üyeler üzerinde sosyal kontrol bulunma-

sı
C) Paylaşılan düşünce veya aktivitelerin 

açık alanda yapılması
D) Üyelerin gerçek kimlikleriyle katılması
E) Sitedeki interaktivitelerin üyelerin ilgi 

alanlarına uygun olması

14. Sanal cemaat kavramını ilk kez kullanan 
ve tanımlayan aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Castells
B) Bell
C) Rostow
D) Rheingold
E) Spire

15. Başka tarafın bilgisayarına illegal yolla 
girme veya bir internet sitesini art niyet 
veya dolandırıcılık amacı ile kullanma ey-
lemi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile 
tanımlanır?

A) Sanal cemaat
B) Hacking
C) Siber uzay
D) Sanal alem
E) Dijital imza
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ÇÖZÜMLÜ DENEME 
SORULARI YANITLARI

1. C Alternatif medya devlete ya da medya 
patronlarına ait değildir.

2. E Yurttaş gazeteciliğinde vatandaşlar artık 
haberlerin nesnesi olmaya itiraz etmek-
tedir. Profesyonel gazeteci olmayan sı-
radan yurttaşlar da haber üreterek genel 
iletişim ortamına dahil olabilir ve vatan-
daşlık haklarının savunusunu yapabilir.

3. D Alternatif medya anti-hiyerarşiktir.

4. D Yurttaşlar, haberlerin nesnesi değildir. 
Yurttaş gazeteciliğinde halk olayların ar-
ka planını görmezden gelmez.

5. E Alternatif medya, ana akım medyaya kar-
şı medyadır.

6. A Ezilenlerin medyası olmak ve demokra-
tik bir şekilde fikrini açıklamak için müca-
dele etmek radikal medyanın temel vur-
gu alanlarıdır.

7. E Ana akım medyayla kıyaslandığında ra-
dikal medyanın en çarpıcı özelliklerinden 
bir oldukça gevşek ve özerk bir iç yapıya 
sahip olmasıdır.

8. B Tıklamacılığa dijital tembellik de denir. 
En yalın haliyle sosyal medya üzerinden 
yapılan eylemlere sanal ortamda katkıda 
buunma anlamına gelir.

9. C Son yıllarda bilgi kirliliğiyle mücadele et-
mek için başlatılan bazı girişimler var-
dır. “teyit.org” bunlardan biridir. Doğru-
lama platformudur. Hedefi yaygın bilinen 
yanlışlardan, sosyal medyanın gündemi-
ne oturan şüpheli bilgilere, yaygın med-
yanın gündeme getirdiği iddialardan şe-
hir efsanelerine birçok alanda doğrulama 
yaparak okurun süzgeçten geçirilmiş bil-
giye ulaşmasını sağlar.

10. A İnternetin neoliberal sömürü politikaları-
nın yeni bir aracı olduğunu, sadece ayrı-
calıklı kesimlerin kullanabildiği bu aracın 
toplumsal muhalefet için değersiz oldu-
ğunu savunarak, yalnızca üst orta sınıf-
tan gençlerin ve beyaz yakalıların kulla-
nabildiği bu aracın insanları birbirine ya-
bancılaştırdığını, geniş kitleler tarafından 
kullanılmadığı için toplumsal mücadele 
aktörleri için asla yaygın medya araçları-
nın yerini tutamayacağını belirtirler.

11. C İnternetin toplumsal hareketler üzerine 
etkisine fırsatçı yaklaşanlara göre inter-
netin iktidar sahipleri tarafından yönlen-
dirilmesine ve geniş kesimleri dışlanma-
sına rağmen, sunduğu imkanlar nedeniy-
le etkili bir mücadele aracı olabileceğini 
savunurlar. Her türlü baskı ve engelle-
meye rağmen interneti bir mücadele ala-
nı olarak kabul ederler.

12. E Sosyal medya aracılığıyla yeni toplumsal 
hareketler iktidarlar üzerinde görülmemiş 
bir baskı yaratır.

13. D Üyelerin sabit bir kullanıcı adı (Nick) sa-
hibi olması

14. D Sanal cemaatlerin en çok kabul gören ta-
nımı kendisini bir internet bağımlısı ola-
rak değerlendiren ve birden fazla sanal 
cemaatin kurulmasında ve sürdürülme-
sinde birinci derecede rol alan Howard 
Rheingold’a aittir. Rheingold, sanal ce-
maat kavramını ilk defa 1987’de yayımla-
dığı “Sanal Cemaatler: Fikirlerin Bilgisa-
yar Duyurusu Panosu Üzerinden Değişi 
Tokuşu” isimli makalesinde kullanmıştır.

15. B Politik gerekçeler göstererek hacking 
(başka tarafın bilgisayarına illegal yolla 
girme veya bir internet sitesini art niyet 
veya dolandırıcılık amacı ile kullanma) 
eylemi yapmak ise hacktivismdir.


